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ﻓﻲروس كورونا (كوفﯾﺪ  – )91ااﻟﺴﺘﻢرار اﻟﺒﻲداﻏﻮجي ﺑﻄﺎقة
أوﻟﻲاء ﺗﺎﻟﻤﯿﺬ السلك اﻟﺜﺎني
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اغاﻟﻖ اﻟﻢؤسﺳﺔ أو وجود وصﻓﺔ الﻣﻚوث ﺑﺎلبيت لﻟﺘﻠﻢيذ ،يب ﻗﻰ اتﺻﺎﻟﮫ باﻟﻢؤسﺳﺔ قائﻣﺎ كي يواﺻﻞ تﻋﻞمه
ﺑﺄﺷﻜﺎل مخﺗﻞﻓﺔ .اﻟﻤﮭﻢ هو أن ﯾﺲتفيد كل تﻟﻢيذ من هذا ااﻟﺲتمرار البيداﻏﻮﺟﻲ ،أ كان ﻟﮫ ات ﺻ ﺎل باأﻟﻨﺘﺮنت أم ال .ﯾﺢتاج تﻟﻢيذ
الﺳﻞك الثاني اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎعدة في تمكﯾﻨﮫ من امتالك اﻟﻢوارد والتﻗﻨﯿﺎت .ﯾﺢرص كل من اأﻟﺴﺎتذة واﻟﻢدير
بدعم ھﯿﺌﺔ التفتيش عﻟﻰ أن يﺗﻤﻚن كل تلميذ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺔ ومواﺻ ﻠﺔ تعلﯾﻤﮫ بالرجوع اﻟﻰ اﻟﻢوارد الﻣﺎﻟﺌﻤﺔ ﻟﻤﺲتواه .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اغاﻟﻖ اﻟﻢؤسﺳﺔ أو وجود وصﻓﺔ الﻣﻚوث ﺑﺎلبيت لﻟﺘﻠﻢيذ ،يب ﻗﻰ اتﺻﺎﻟﮫ باﻟﻢؤسﺳﺔ قائﻣﺎ كي يواﺻﻞ تﻋﻞمه
ﺑﺄﺷﻜﺎل مخﺗﻞﻓﺔ .اﻟﻤﮭﻢ هو أن ﯾﺲتفيد كل تﻟﻢيذ من هذا ااﻟﺲتمرار البيداﻏﻮﺟﻲ ،أ كان ﻟﮫ ات ﺻ ﺎل باأﻟﻨﺘﺮنت أم ال .ﯾﺢتاج تﻟﻢيذ
الﺳﻞك الثاني اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎعدة في تمكﯾﻨﮫ من امتالك اﻟﻢوارد والتﻗﻨﯿﺎت .ﯾﺢرص كل من اأﻟﺴﺎتذة واﻟﻢدير
بدعم ھﯿﺌﺔ التفتيش عﻟﻰ أن يﺗﻤﻚن كل تلميذ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺔ ومواﺻ ﻠﺔ تعلﯾﻤﮫ بالرجوع اﻟﻰ اﻟﻢوارد الﻣﺎﻟﺌﻤﺔ ﻟﻤﺲتواه.
أنا وﻟﻲ (أب أو أم) لطﻔﻞ ﯾﺪرس باإلعدادية أو اﻟﺚانوية:
أتأكد أن ابني (أو ابﻧﺘﻲ) لديه ات ﺻ ﺎل بفﺿﺎء الﻋﻤﻞ الرقمي اﻟﺨﺎص ( " )ENTمكتبي الرﻗﻤﻲ " وأﻧﮫ يعرف اسم
اﻟﻤ ﺴ ﺘﺨ ﺪ م و ﻛ ﻠﻤ ﺔ اﻟﺴ ﺮ و أﻧﮫ ﯾﻌ ﺮ ف ﻛ ﯿﻒ ﯾﻤ ﻜ ﻨﮫ ااﻟﺘﺼ ﺎل  .عن د اﻟﺤ ﺎ ﺟ ﺔ ،
بإمكاني اسﺗﺶارة كتيب اﻟﻤﺴﺎعدة في أهم الﺧﺪﻣﺎت الرﻗﻤﯿﺔ (اتﺻﺎل  ،ﻣﺮاﺳﻠﺔ  ،دفتر النصوص
 :بااﻟﺘﺼﺎل عﻟﻰ الراﺑﻂ )...واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻢنزلية
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#colleges
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#lycees

أترق ب بانتظام الموﻗﻊ الرقﻣﻲ واﻟﻢراسالت وكذا موﻗﻊ اﻟﻢؤسﺳﺔ ﻹلطالع عﻟﻰ األخبار الﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلوﺿﻊية.
يأﻟﻚاديﻣﯿﺔ (النيابة) والﺟﮭﺔ ﻹلطاﻟﻊ عﻟﻰ التعليﻣﺎت الﻣﺲﺗﺢدثة.
وبحكم أ نالوﺿﻌﯿﺔ قاﺑﻠﺔ ﻟﻞتطوﯾﺮ  ،أت ص ل بموق ع ا
أﺣﺮص عﻟﻰ أن ﯾﻒتح ابني حﺳﺎبه عﻟﻰ اأﻟﻨﺘﺮنت ليطﻠﻊ عﻟﻰ تﻋﻞيﻣﺎت اأﻟﺲ اتذة وأن
ﯾﻖوم بانجاز اﻟﻔﺮوض المطﻞوبة.
اذا اخﺗﺎرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮنامج متاﺑﻌﺔ عﻣﻞ اﻟﺘﻠﻢيذ ،أقوم ﺑﻔﺘﺢ حﺳﺎب ﻟﺼﺎﻟﺢ ابني
(أو ابنتي) عﻟﻰ منﺻﺔ رقمية (موﻗﻊ) الت علم عن ب عد (الت اب عة للكنيد) في زاوﯾﺔ "
اذا تم اغاﻟﻖ اﻟﻤﺆﺳﺲ ة
ﻗﺴﻤﻲ ﺑﺎلبيت " وأساعده على استﻋﻤﺎل هذه التقنية .أتوﺻﻞ ﺑﺮاﺑﻂ اﻧﺘﺮنت لفتح هذا
اﻟﺤ ﺴ ﺎب .
ﻋﻠﻰ عكس ذلك ،أفت ح ﻓﻀﺎء الﻋﻢل الرﻗﻤﻲ أو أتص ل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
اذا ﺗﻌﺬر ذلك أو ليس لد أيي ات ص ال باألنترنت ،أن أتصل باألست اذ المشرف أو بالمدير لت لق ي التعليﻣﺎت.
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